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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 25. února 1964
o použití některých ustanovení Smlouvy týkajících se práva usazování a plateb na francouzské zámořské
departementy
(64/350/EHS)

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na čl. 227 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
vzhledem k tomu, že podle čl. 227 odst. 2 druhého pododstavce
má Rada určit podmínky, za kterých se na francouzské zámořské
departementy použijí ustanovení Smlouvy, která nejsou vyjmenována v odst. 2 prvním pododstavci uvedeného článku,
a zejména články 52 až 58 a 106 Smlouvy;
vzhledem k tomu, že zvláštní hospodářské podmínky těchto
departementů a požadavky jejich hospodářského a sociálního
vývoje činí vhodným použití článků 52 až 58 a některých ustanovení článku 106 Smlouvy,

ROZHODLA TAKTO:

právo usazování ve francouzských zámořských departementech
postupně i na společnosti a státní příslušníky jiných členských
států než Francie tak, že veškerá diskriminace zmizí nejpozději tři
roky po provedení tohoto rozhodnutí.
Rada přijímá na návrh Komise kvalifikovanou většinou směrnice
nezbytné k provedení tohoto postupného rozšíření.
Nicméně státní příslušníci a společnosti určitého členského státu
mohou využít v určitém francouzském zámořském departementu
pro určitou činnost ustanovení prvního pododstavce jen tehdy,
pokud stát, z něhož pocházejí, poskytuje pro tutéž činnost
obdobné výhody pro francouzské státní příslušníky a společnosti.
Článek 3
Ustanovení článku 106 Smlouvy, pokud nejsou předmětem
rozhodnutí Rady o použití ustanovení Smlouvy týkajících se
pohybu kapitálu na Alžírsko a francouzské zámořské
departementy, se použijí na francouzské zámořské departementy.

Článek 1

Článek 4

Články 52 až 58 Smlouvy se použijí na francouzské zámořské
departementy za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí uvedou členské státy v účinnost ve stejný den
jako rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území
k Evropskému hospodářskému společenství.

Poté, co budou přijaty směrnice o obecném programu pro
odstranění omezení svobody usazování, může Rada výjimečně
přijímat, bude-li to nezbytné, zvláštní směrnice o usazování osob
a společností ve francouzských zámořských departementech.

Tento den bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropských
společenství.
V Bruselu dne 25. února 1964.

Článek 2
Aniž je dotčeno provádění opatření přijatých na základě
ustanovení Smlouvy a prováděcí úmluvy ze dne 25. března 1957
a opatření, která budou přijata k provedení článku 1, rozšíří se

Za Radu
předseda
H. FAYAT

